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Vystup
z kolotoče,

aždý rok vstupuji do školy s nejasným očekáváním, co nového tento rok přinese.
Prázdniny se po týdnu staly vzpomínkou, která
se velice rychle vzdaluje. Za dva týdny už jsme
zase ve starých kolejích. Spolužáci se nezměnili,
a ani my, zdá se, nepředvedeme něco převratně
nového.
Je to jako kolotoč, na který se těšíme pro radost z jízdy a kterého po několika kolech máme
dost. Přichází pokušení přijmout a chápat celý
život jako opakující se kruh, ve kterém s časem
pouze stárnou kulisy, my se nudíme a stáváme
se cyničtějšími. Nezbývá než se těšit na dobrý
oběd, příští fotbal, na konec týdne a nehledět
moc do budoucnosti.
Poradím ti, jak se tomuto myšlení, které je
v posledku podobné chování krmného dobytka, bránit. Zkus si vzpomenout na to krásné, co
jsi viděl a prožil o prázdninách. Ne proto, abys
vzdychal, že to už není, ale proto, abys za to děkoval. Komu? No přece tomu, kdo stvořil tento
nádherný svět a postavil tě do něj. Vděčnost tě
totiž přivede k pochopení, že čas není kruh, ale
jedinečný okamžik, který se nejen nebude nikdy
opakovat, ale který jediný máš ve své moci, který
jediný můžeš a máš proměnit. V co? V nic menšího než ve věčnost! A to je důvod, abys zkusil
měnit sebe. Nejen jako přípravu na věčnost, ale
prakticky i proto, abys mohl celý školní rok prožít jako dobrodružství, uprostřed kterého povyrosteš. Poděkuj Bohu, zamysli se (poraď se se
zpovědníkem) a udělej závěr: dobré, konkrétní
předsevzetí pro další rok. A teď kupředu!

zkus jít rovně…
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V tomto snažení, ať tě provází Naděje naše, Panna mocná – Maria.
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1) Starý Zákon, kniha Genesis (Gen 2, 7; 3, 19)
2) Cisterciácký řád byl založen podle řehole sv. Benedikta
z Nursie, navazující na benediktinskou tradici. Jejich heslem
je: „Ora et labora!“ (Modli se a pracuj!).

otec Marek Miškovský
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Moji milí,
jak jste jistě před prázdninami zaznamenali, prožili jsme připomínku
70. výročí lidické tragédie. Nepochybně jste se o ní učili ve škole, snad vám
něco pověděli i vaši rodiče.

Přesto však chci připomenout stručně,
o co šlo: Když naše země byla obsazena
Němci za 2. světové války, žili jsme v takzvaném „protektorátu“, tedy měli jsme
svou vládu a prezidenta, ve skutečnosti ale
dohled nad námi vykonávali úředníci a vojáci Německa, takzvané Třetí říše. Jakýmsi
správcem naší země byl zastupující říšský
protektor Reinhard Heydrich. Byl to zlý člověk, který se snažil náš národ co nejvíce trápit a ničit. I proto z Londýna, kde byla naše
česká skutečná vláda v exilu s prezidentem
E. Benešem, přiletěli vycvičení parašutisté
a na Heydricha spáchali atentát. Možná někteří z vás viděli film, který o této události
pojednává. Německá moc začala nelítostně
řádit a mstila se tím, že popravovala všechny, kdo mohli s našimi statečnými vojáky
spolupracovat. Tak došlo i na Lidice. Hlu-
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Borci
Tyto barevné kostičky, ve kterých jsou čísla stránek, vám, milí kluci, mají napovědět, komu jsou příslušné stránky určeny především.
Tudíž například zelená kostička značí, že jde o společné stránky.
Tož tak. Jasné? Zdraví vás váš grafik Petr. Ad Honorem Jezu
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Správná odpověď – B)
Výhercem knížky Plus Minus Max od Jiřího Macouna z knižního vydavatelství Portál se stává Patrik Buchta. Blahopřejeme!
str. 20
Hřebenovka: Neudělal domácí úkol.
Křížovka: Zatáhnu rolety.
Osmisměrka: Raději polykače ohně.
str. 21
18 let: 30. 12. 2012 (předevčírem)
19 let v den narozenin: 31. 12. 2012 (včera)
20 let: 1. 1. 2013 (dnes)
21 let: 31. 12. 2014

Lidice, foto: wikipedia.org
boko v zázemí, tedy někde na frontové linii
válečných operací, nacisté zcela zlikvidovali vesnici, jejíž někteří obyvatelé se měli na
pomoci parašutistům podílet.
Když jsem byl nedávno v Lidicích, viděl
jsem sice novou vesnici, vybudovanou po
válce, ale tam, kde stávaly původní Lidice,
jsou jen památníky a tráva. Němci zničili a vypálili všechny domy, muže postříleli
a ženy a děti odvlekli. Prostě vesnici vymazali z mapy. Na tuto hroznou událost tehdy
reagoval celý svět.
Jedním ze zastřelených lidí ze vsi byl i lidický farář P. Josef Štemberka. Statečně vy-

Objednávka TARSICIA

trval s ostatními muži, modlil se s nimi a povzbuzoval je. Musel být svědkem toho, jak
je po skupinách odvádějí a střílejí, sám byl
zabit jako jeden z posledních. Je pro nás mučedníkem a příkladem hrdinství. Chtěl bych,
abyste na něj, jeho příklad i na Lidice nezapomínali. My jistě máme mnohem méně
příležitostí k takovému hrdinství, ale i my
máme být stateční, pravdomluvní, pomáhat
druhým v nouzi.
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